
 
 
 
 

 

 
 
 

ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
 

Ορισμός: 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας: 

 

«Η Ανακουφιστική Φροντίδα είναι η προσέγγιση που επιδιώκει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

ασθενών των οποιων η ζωή απειλείται από κάποιο χρόνιο νόσημα και η στήριξη της οικογένειας τους.  

Αυτό επιτυγχανεται με την πρόληψη και ανακούφιση από το «Υποφέρειν» με την έγκαιρη αναγνώριση 

και αξιολόγηση και αντιμετώπιση του πόνου και των λοιπών οργανικών, ψυχοκοινωνικών και 

πνευματικών προβλημάτων». 

 

Η Ανακουφιστική Φροντίδα προϋποθέτει την διεπιστημονική προσέγγιση, ώστε να εξασφαλιστεί η 

καλύτερη ποιότητα ζωής στον ασθενή και την οικογένεια του.  Ο κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και 

χρειάζεται εξατομικευμένη φροντίδα τόσο του ιδίου όσο και της οικογένειας του. 

 

Μου ζητήθηκε να αναφερθώ σε προσωπικές εμπειρίες κατά την πορεία μου στην Ανακουφιστική 

Φροντίδα. 

 

Τι είναι εμπειρία: 

 

«Εμπειρία είνα οτιδήποτε καταγράφεται ως προσωπική γνώση, μέσα από προσωπικό βίωμα.  Είναι 

η γνώση που αποκτάται από την πρακτική ενασχόληση με κάτι, από την άσκηση έργου ή από την 

αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων, σε αντιδιαστολή προς την γνώση που αποκτάται, 

μέσα από θεωρητική σπουδή και μελέτη». 

 

Σαράντα ένας χρόνια εμπειρίες, είναι δύσκολο να αναφερθούν σε 15 λεπτά, ίσως και χρειαστούμε 

ολόκληρη ημερίδα.  Γι΄ αυτό θα περιοριστώ σε κάποια τα οποία θεωρώ πιο σημαντικά. 
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1. Συνειδητοποίησα πολύ νωρίς, 23 χρονών, την αλήθεια της Ζωής.  Η Ζωή είναι σύντομη – πολύτιμη 

και πολύ όμορφη.  Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, το πιο σίγουρο ειναι ότι κάποια στιγμή θα 

πεθάνουμε.  Γι΄ αυτό είναι κρίμα να την σπαταλάμε στα ασήμαντα και στην αναβολή. 

 

 Στο ταξίδι της Ζωής θα συναντήσουμε και δύσκολα γεγονότα και όμορφα γεγονότα.  Χρειάζεται 

να μάθουμε, να προλαβαίνουμε, να δεχόμαστε και να διαχειριζόμεθα όσα συμβαίνουν. 

 Τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς λόγο.  Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. 

 Να θέτουμε στόχους στην Ζωή μας και να αγωνιζόμεθα γ΄ αυτούς.  Έχουμε πολλές 

πιθανότητες να φτάσουμε και αν δεν τους φτάσουμε, τουλάχιστον είμαστε ικανοποιημένοι για 

την προσπάθεια. 

 

Όταν έφτασα στην «Αροδαφνούσα», ήμουν πολυ νέα και άπειρη, 23 ετών.  Δεν είχα ιδέα για 

ανακουφιστική.  Ένιωθα πολλά αρνητικά συναισθήματα, λόγω της εκδίωξης μου από τα Δημόσια 

Νοσηλευτήρια.  Ένιωθα ότι η Ζωή μου και η καριέρα μου στη Νοσηλευτική, είχε τελειώσει, πριν 

αρχίσει.  Αργότερα, κατάλαβα ότι ο Θεός οδήγησε τα βήματα μου στην «Αροδαφνούσα» και νιώθω 

τυχερή και ευλογημένη γι΄ αυτό. 

 

Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολο, λόγω έλλειψης γνώσεων, έλλειψης διπλωματούχων 

νοσηλευτών, έλλειψης άλλων ειδικοτήτων, φόβος και προκατάληψη για τον καρκίνο, συνέπειες 

εισβολής.  Αργότερα, μετά το 1991 που επέστρεψα από την Αγγλία και μίλησα για Ανακουφιστική, οι 

δυσκολίες διαφοροποιήθηκαν.  Άρνηση κάποιων λειτουργών να ακούσουν, ανασφάλεια, φόβος για 

αλλαγή, και πόλεμος στο άτομο μου. 

 

Στο τέλος του 1991, άρχισα να επισκέφτομαι ασθενείς στα σπίτια τους στην Επαρχία Λευκωσίας.  

Σταθερός συμπαραστάτης μου ο σύζυγος μου. 

 

Η ανταπόκριση από τους ανθρώπους που δέχονταν φροντίδα ήταν πολύ θετική. Σεβασμός, 

ικανοποίηση και αγάπη. Αυτά εξισορροπούσαν τα αρνητικά συναισθήματα που βίωνα από 

συνεργάτες. 
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Ο συζυγος που με παρακίνησε να παρουσιάσω την Ανακουφιστική και το έργο του Αντικαρκινικού 

Συνδέσμου Κύπρου, σε συνέδρια νοσηλευτικά, παγκύπρια – πανελλήνια, ψυχοκοινωνικής 

ογκολογίας, κοινοπολιτείες και άλλα.  Έγγραφα επίσης σε περιοδικά και εφημερίδες.  Έβλεπα το 

ενδιαφέρον του κόσμου και χαιρόμουν, αλλά παράλληλα λυπόμουν για το μέλλον της 

Ανακουφιστικής. Αργότερα προσλήφθηκαν και άλλες ειδικότητες και ο αγώνας είναι πιο εύκολος. 

 

2. Ποιότητα Ζωής.  Είναι προσωπική υπόθεση. Είναι η αντίληψη του ατόμου που αφορά την 

κατάσταση της Ζωής του στα πολιτισμικά πλαίσια που ζει, σε σχέση με τις επιδιώξεις και τους 

στόχους που θέτει. Ο κάθε άνθρωπος και η κάθε οικογένεια, λειτουργούν με τον δικό τους τρόπο.  

Θεωρίες και συνταγές ίσως να μην ταιριάζουν σε όλους τους ανθρώπους.  Χρειάζεται να ακούσουμε 

τις επιθυμίες και τις ανάγκες των ανθρώπων και να συνεργαστούμε μαζί τους για να πάρουν τις 

αποφάσεις τους και να θέσουν τους στόχους τους. 

Παράδειγμα:  Ασθενής, αφού έχουν ελεγχθεί τα συμπτώματα του, νιώθει ότι η ποιότητα του είναι ο 

δικός του χώρος.  Τα παιδιά του, λόγω ανησυχίας μήπως δεν τα καταφέρουν στο σπίτι, επιμένουν να 

μείνει στο νοσηλευτήριο.  Οι επιθυμίες τους χρειάζεται να γίνουν σεβαστές. 

 

Η ποιότητα φροντίδας επίσης εντός νοσηλευτηρίων είναι προσωπικό.  Παράδειγμα: Γυναίκα 

καρκινοπαθής φιλοξενείται στην Αροδαφνούσα.  Υπάρχει ανάγκη φιλοξενείας και του συζύγου της, 

επίσης καρκινοπαθής. Προτείνεται δίκλινο δωμάτιο στο ανδρόγυνο αλλά η σύζυγος το απορρίπτει. 

«Δεν επιθυμώ να βιώσω τον πόνο κανενός, ούτε του συζύγου μου». 

 

3. Στήριξη οικογένειας.  Ανάλογα με τις ανάγκες.  Κάποιες οικογένειες χρειάζονται εξοπλισμό, 

ενημέρωση, εκπαίδευση, παρουσία νοσηλευτή, ασφάλεια, ακρόαση. Μπορεί όμως τίποτα από όλα 

αυτά. 

Παράδειγμα:  Επίσκεψη σε ασθενή στο σπίτι της.  Μετά την φροντίδα της ασθενούς, ρωτώ την κόρη 

της, μαθήτρια λυκείου. «Εσύ χρυσή μου πως είσαι;».  Αντί απάντησης έσκυψε το κεφάλι της και 

άρχισε να κλαίει. Την πήρα στην αγκαλιά μου και ξέσπασε σε λυγμούς.  Όταν σταμάτησε το κλαμα 

απάντησε.  «Από τότε που αρρώστησε η μάνα μου, εσύ νοιάστηκες για μένα, όλοι νοιάζοντια για την 

μάνα μου». 

 

4. Ο φόβος του θανάτου και η σχέση Ανθρώπο και Θεού.  Αναζήτηση Ελπίδας. 
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Όταν ο άνθρωπος βιώνει δύσκολες συνθήκες στην Ζωή του, όταν νιώθει ότι η Ζωή απειλείται, 

στρέφεται προς τον Θεό και αναζητά Ελπίδα. 

Ακόμη και άνθρωποι που ποτέ δεν πιστεψαν σε Θεούς, θέλουν να ελπίζουν ότι μετά τον θάνατο, ένα 

μέρος του εαυτού τους, θα συνεχίσει να υπάρχει ψηλά.  Άνθρωποι που πιστεύουν σε μια θρησκεία, 

μπορεί να αναζητήσουν ελπίδα σε Θεό άλλης θρησκείας. Παράδειγμα:  Μουσουλμάνά ασθενής αφού 

τελείωσα με την φροντίδα της, την ρώτησα αν μπορώ να κάνω κάτι άλλο γι΄ αυτή.  Απάντησε «Ναι, 

να προσευχηθείς στον δικο σου Θεό για μένα». 

 

5. Ψυχοφθόρο περιβάλλον ή εξέλιξη ψυχής 

Νομίζω ότι η λέξη ψυχοφθόρο, χρησιμοποιείται παρεξηγημένα.  Η ψυχή είαι αθάνατη, άυλη και 

άφθαρτη.  Είναι θεία πνοή.  Οι λειτουργοί της υγείας δεν δανείζουμε ψυχή για να τελειώσει ή να 

φθαρεί.  Δανείζουμε ενέργεια μέσα από τα θετικά συναισθήματα που προσφέρουμε στον πονεμένο 

(ευγένεια καλοσύνη, φροντίδα, συμπόνια, παρουσία, σεβασμός, στοργή και άλλα).  Όλα αυτά ο 

πονομένος τα ερμηνεύει ως Αγάπη.  Η Αγάπη είναι το Οξυγόνο της Ψυχής. Αυτό προσφέρει ενέργεια 

και δύναμη για να συνεχίσει τον Αγώνα του. 

 

Αυτό που μπορεί να συμβεί στους λειτουργούς της Υγείας είναι συναισθηματική φόρτιση και 

συναισθηματική εξάντληση.  Αυτά μπορούμε να τα προλάβουμε και να τα διορθώσουμε με πολλούς 

τρόπους.  Αποσυμπίεση από τα αρνητικά συναισθήματα και τροφοδότηση με θετικά συναισθήματα.  

Έτσι διατηρείται η συναισθηματική ισορροπία. 

Την ίδια στιγμή που ο πονεμένος βιώνει την Αγάπη, ανταποκρίνται με θετικά συναισθήματα, 

ευχαρίστηση, ικανοποίηση, χαμόγελο, χαρά, άγγιγμα, αγκαλιά.  Αυτά τροφοδοτούν την δική μας ψυχή 

και δίνουν νόημα και δύναμη να συνεχίσουμε την Αγωνία της Ζωής. 

 

«Η ανιδιοτελής αγάπη, είναι πνευματική ακτινοβολία σαν το Φως του Ήλιου, φωτίζεί πάνω από 

δικαίους και άδικους, καλούς και κακούς... Πρόκειται για την πιο ευγενική μορφή Αγάπης και φέρει 

την δύναμη της Θεραπείας στα φτερά της». 

 
«Dior Fortune» 
«Μέσα από τις Πύλες του Θανάτου» 
 

Νεοφύτα Κουππή 
Προϊσταμένη Αδελφή 


